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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 

 

 DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 
Lubānā 

2015.gada 29.janvārī                                                                                           Nr. 1 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 

Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 

Piedalās –  

Deputāti:            Iveta PEILĀNE, 

                           Līga ŠPUNE, 

                           Aigars NOVIKS,  

                           Ilgonis LOSĀNS, 

                           Lana KUNCE, 

                           Laila OZOLIŅA, 

                           Rudīte KOLĀTE, 

                           Guntis KLIKUČS. 

Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,  

                          pašvaldības galvenā grāmatvede.  

 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par aktualitātēm pašvaldības deputātu, administrācijas un iestāžu darbā - 

domes priekšsēdētāja, komiteju priekšsēdētāju un izpilddirektora ziņojumi par 

darbu.  

2. Par platību precizēšanu nekustamajam īpašumam "Indrānu Āres", Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā.  

3. Par grozījumiem Lubānas Mākslas skolas Nolikumā. 

4. Par atteikumu līdzfinansējumam dabas aizsardzības plāna izstrādei dabas 

liegumam „Lubāna mitrājs”. 

5. Par Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā 

Lubānas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu 

izglītojamiem”.  

6. Par grozījumiem 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par 

aprūpi mājās Lubānas novadā”. 

7. Par telpu nomas maksas noteikšanu Lubānas novada Sociālajā dienestā. 

8. Par 2014.gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu.  

mailto:pasts@lubana.lv
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9. Par valsts mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmskolas 

iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu 

atlīdzībai.  

10. Par valsts mērķdotācijas sadali pašdarbības amatiermākslas kolektīvu vadītāju 

atlīdzībai.  

11. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības un sociālās 

aprūpes iestādē 2015.gadam.  

12. Par Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtā finansējuma sadalījumu 

Lubānas novada izglītības iestādēm. 

13. Par degvielas patēriņa un mobilo sakaru limitiem 2015.gadā.  

14. Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.  

15. Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Lubānas novada vispārējās 

izglītības iestādēs. 

16. Par otrās izsoles rīkošanu pašvaldības nekustamajam īpašumam. 

17. Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu.  

1.§ 

PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTU, ADMINISTRĀCIJAS UN 

IESTĀŽU DARBĀ - DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, KOMITEJU 

PRIEKŠSĒDĒTĀJU UN IZPILDDIREKTORA ZIŅOJUMI PAR DARBU 

Ziņo: T.Salenieks, I.Peilāne, I.Bodžs 

 

     Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par savu darbu starplaikā 

starp domes sēdēm: 

- 06.01. dalība Oskara Kalpaka dzimšanas atcerei veltītā pasākumā Visagala 

kapos un dzimtajās mājās „Liepsalas”, Ošupes pagastā, Madonas novadā; 

- 14.01. tikšanās ar Latvijas Dabas fonda pārstāvjiem Rēzeknes novada tūrisma 

un informācijas centrā „Bāka”. 

     Saskaņā ar pašvaldības 2013.gada 25.jūlija Noteikumiem Nr.3 „Noteikumi par 

komandējumiem” 2.4..punktu, kurā noteikts, ka „atskaiti par komandējumu domes 

priekšsēdētājs iesniedz mutiski domei”, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, 

Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ziņojumu par veikto 

komandējuma saturu un lietderību pārskata periodā no 2014.gada decembra  

domes sēdes līdz janvāra domes sēdei.  

 

     Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba 

kārtībā neiekļautajiem jautājumiem.  

 

     Pašvaldībās izpilddirektors I.Bodžs ziņo par pašvaldības darbību starplaikā starp 

domes sēdēm. 

Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” noteikto par pārskata sniegšanu jautājumā par 

domes lēmumu izpildi,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
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n o l e m j: 

Pieņemt zināšanai pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža ziņojumu/pārskatu 

par domes 2014.gada 30.decembra sēdē (Protokols Nr.13) pieņemto lēmumu 

izpildi.  

(Pielikumā Nr.1 – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde uz 1 lapas.)  

2.§ 

PAR PLATĪBU PRECIZĒŠANU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM "INDRĀNU 

ĀRES", INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 

Ziņo: T.Salenieks 

 

     Izskata SIA „Ametrs” mērniecības nozares vadītājas A.Cibules 2015.gada 

21.janvāra iesniegumu (Reģ.Nr.2.07/5) par platību precizēšanu nekustamajam 

īpašumam „Indrānu Āres”, Indrānu pag., Lubānas nov.. 

     Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, KONSTATĒ, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums „Indrānu Āres”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

īpašuma kadastra numurs: 7058-004-0050, īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, tas 

sastāv no divām zemes vienībām: 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-

004-0050, platība – 3,2 ha un 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-

0051, platība – 7,2 ha; veicot zemes gabalu apsekošanu dabā un instrumentālo 

uzmērīšanu, tika precizētas zemes vienību robežas un platības. 

     2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punkta 1.apakšpunktā 

noteikts, ka „kadastra kartē un Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrētās 

zemes vienības platības savstarpējās atšķirības nosacījumi: līdz zemes vienības 

pirmreizējai uzmērīšanai Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes 

vienības platība no kadastra kartes platības drīkst atšķirties pieļaujamās platību 

atšķirības robežās”. 

     Izvērtējot pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, lai nodrošinātu aktuālu datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punkta 

1.apakšpunktu, ņemot vērā SIA „Ametrs” mērniecības nozares vadītājas A.Cibules 

iesniegumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 8.§) 

lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

precizēt platības nekustamā īpašuma „Indrānu Āres”, Indrānu pag., Lubānas 

nov., zemes vienībām: 1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0050, 

no 3,2 ha uz 3,46 ha un 2.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-

0051, no 7,2 ha uz 5,84 ha, saskaņā ar pievienotajiem zemes vienību situācijas 

plāniem. 

Lēmuma izrakstu un situācijas plānu izsniegt (izsūtīt): 

1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: 

vidzeme@vzd.gov.lv ; 

2. SIA „Ametrs” uz adresi: Blaumaņa iela 3A-1, Madona, Madonas nov., LV-4801 (1 

mailto:vidzeme@vzd.gov.lv
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eks.);  

3. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai Ozoliņai (1 eks.). 

(A.Cibules iesniegums un divu zemes vienību situācijas plāni uz 3 lapām glabājas 

Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā 2015.gada lietā Nr.2.07 

„Sarakstes dokumenti (ar juridiskām personām) par pašvaldības kompetencē esošo 

funkciju izpildes (politikas, koordinācijas, pārraudzības, pakalpojumu sniegšanas) 

jautājumiem, dokumentu reģistrs.) 

 

3.§ 

PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS MĀKSLAS SKOLAS NOLIKUMĀ 

Ziņo: T.Salenieks, R.Kolāte 

 

     Izskata Lubānas Mākslas skolas direktores R.Kolātes 19.01.2015. iesniegumu par 

mācību maksas atcelšanu Lubānas Mākslas skolā (Reģ.Nr.2.08/59). Pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 8) daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 7.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

Veikt grozījumus pašvaldības iestādes “Lubānas Mākslas skola” nolikumā 

izslēdzot punktu 35.10. 

(Pielikumā Nr.2 – 2010.gada 29.jūnija Nolikums Nr.4 „Lubānas Mākslas skola” 

Nolikums ar grozījumiem uz 4 lapām.)  

4.§ 

PAR ATTEIKUMU LĪDZFINANSĒJUMAM DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA 

IZSTRĀDEI DABAS LIEGUMAM „LUBĀNA MITRĀJS” 

Ziņo: T.Salenieks 

 

     Izskata Latvijas Dabas fonda 16.01.2015. iesniegumu Nr.1.-5.2./9 

(Reģ.Nr.2.08/54) par līdzfinansējuma piešķiršanu dabas aizsardzības plāna izstrādei 

dabas liegumam „Lubāna mitrājs” un pievieno tāmi projektam „Dabas aizsardzības 

plāna izstrāde dabas liegumam „Lubāna mitrājs””. Pieteikšanās termiņš uz projektu ir 

29.janvāris. Tāmē iekļautais līdzfinansējums no Lubānas novada sastāda 2600 EUR. 

Ņemot vērā Finanšu un attīstības 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 9.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

Neatbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Dabas fonda izstrādātajam 

projektam „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Lubāna 

mitrājs””. 

5.§ 

PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM 

“PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA SEDZ 

TRANSPORTA IZDEVUMUS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZGLĪTOJAMIEM” 

Ziņo: I.Bodžs 
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     Lubānas novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2015.gada 15.janvāra vēstuli Nr.18-6/349 „Par saistošajiem noteikumiem” 

(Reģ. 19.01.2015., Nr.2.08/52). Vēstulē ministrija vērš pašvaldības uzmanību uz 

atsevišķiem saistošo noteikumu punktiem, lūdzot tos pārskatīt un precizēt. Likuma 

„Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas atzinums, 

kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome 

precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos 

saistošos noteikumus. Ievērojot ministrijas norādījumus, ir veikti saistošo noteikumu 

“Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības 

iestāžu izglītojamiem” precizējumi. 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1 „Par 

kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus 

izglītības iestāžu izglītojamiem”. 

2. Atcelt Lubānas novada pašvaldības domes 2014.gada 27.novembra lēmumu 

par saistošo noteikumu Nr.11 „Par kārtību, kādā Lubānas novada 

pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamiem” 

apstiprināšanu (Protokols Nr.12, 6.§). 

3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu 

ministrijai. 

4. Saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”. 

(Pielikumā Nr.3 – saistošie noteikumi Nr. 1 „Par kārtību, kādā Lubānas novada 

pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamiem” ar 

paskaidrojumu un pielikumiem uz 6 lapām.)  

 

6.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA 26.AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

Nr.10 „PAR APRŪPI MĀJĀS LUBĀNAS NOVADĀ” 

Ziņo: I.Bodžs 

 

     Izskata 2015.gada 8.janvāra Lubānas novada Sociālā dienesta direktores Ineses 

Līberes iesniegumu Nr.1-01/6 (Reģ.10.01.2015., Nr.2.08/29) par pakalpojuma 

„Aprūpe mājās” apmaksas izmaksām. Pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktu, 14.panta trešo daļu, „Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 5.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā””. 
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2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 

saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo 

noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā 

“Lubānas ziņas”. 

(Pielikumā Nr.4 – saistošie noteikumi Nr. 2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas 

novadā”” ar paskaidrojumu un pielikumiem uz 6 lapām.)  

7.§ 

PAR TELPU NOMAS MAKSAS NOTEIKŠANU LUBĀNAS NOVADA 

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ 

          Ziņo: T.Salenieks 

     

     Izskata Lubānas novada Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes 19.01.2015. 

iesniegumu Nr.1-02/24 (Reģ.Nr.2.08/53) kurā viņa lūdz izskatīt un apstiprināt telpas 

nomas maksu par naktsmītni ēkas 3.stāvā - 7.10 EUR par vienu gultas vietu. 

ņemot vērā Finanšu un attīstības 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 4.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

Noteikt telpas nomas maksu Lubānas novada Sociālajā dienestā par vienu gultas 

vietu 7.10 EUR (septiņi euro, 10 centi) apmērā diennaktī. 

(Aprēķins uz 1 lapas glabājas Lubānas novada domes arhīvā, 2015.gada pastāvīgi 

glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar 

pielikumiem”, Protokols Nr.2.) 

 

8.§ 

PAR 2014.GADA PAŠVALDĪBAS  BUDŽETA IZPILDES APSTIPRINĀŠANU 

Ziņo: I.Logina 

 

     Noklausās pašvaldības galvenās grāmatvedes I.Loginas ziņojumu, atbilstoši likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 21.pantam, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

Apstiprināt 2014.gada novada pašvaldības budžeta izpildi: 

        euro 

pamatbudžets: 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2014.   398 629 

ieņēmumi      2 291 010 

 izdevumi      2 280 752 

 finansēšana: 

aizņēmuma saņemšana   169 638 

aizņēmumu atmaksas    -27 407 
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finanšu ieguldījums  

SIA „Lubānas KP” pamatkapitālā  -191 311 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2014.   359 807 

 

speciālais budžets: 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2014.   31 352  

 ieņēmumi      82 132 

 izdevumi      60 175 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2014.   53 309 

 

ziedojumi un dāvinājumi: 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2014.   628 

 ieņēmumi      200 

 izdevumi      200 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2014.   628 

 

(Pielikumā Nr.5 – 2014.gada budžeta izpilde uz 13 lapām.)  

 

9.§ 

PAR VALSTS MĒRĶDOTĀCIJU PAMATA UN VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀŽU UN PIRMSKOLAS IESTĀŽU BĒRNU NO PIECU GADU VECUMA 

APMĀCĪBĀ NODARBINĀTO PEDAGOGU ATLĪDZĪBAI 

         Ziņo: T.Salenieks 

 

     Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2015.gadam” 6.pielikumu 

„Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu dara 

samaksai......” piešķirto finansējumu pašvaldības pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu, interešu izglītības programmu un bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 2015.gada janvāra-augusta mēnesim, ņemot vērā Finanšu un 

attīstības 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 10.§, 1.p.) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: : 

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un 

pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto 

pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2015.gada janvāra-augusta mēnesim 

sadales kārtību. 

(Pielikumā Nr.6 – Noteikumi Nr.1 „Mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības 

pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmskolas iestāžu bērnu no piecu gadu 

vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība” un tāmes uz 5 

lapām.)  

10.§ 

PAR VALSTS MĒRĶDOTĀCIJAS SADALI PAŠDARBĪBAS 

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU VADĪTĀJU ATLĪDZĪBAI 

Ziņo: I.Logina 
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     Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu 

un atbilstoši 25.09.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.670 „Kārtība, kādā tiek 

aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 10.§, 2.p.) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: : 

1) Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 

2015.gadam piešķirtās mērķdotācijas 4 199 EUR (četri tūkstoši viens simts 

deviņdesmit deviņi euro) sadalījumu: 

- kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, 

atlīdzībai 3 230,00 EUR gadā; 

- kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par 

svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 969,00 EUR gadā. 

2)  Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 

2015.gada 30.jūnijam, otro maksājumu līdz 2015.gada 30.decembrim. 

(Pielikumā Nr.7 – Aprēķins uz 1 lapas.)  

11.§ 

PAR UZTURĒŠANĀS IZMAKSĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

IZGLĪTĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES IESTĀDĒ 2015.GADAM 

Ziņo: I.Logina 

 

     Atbilstoši Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: : 

Apstiprināt šādas uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības 

un sociālās aprūpes iestādēs 2015.gadam: 

(euro mēnesī):   

1. Lubānas vidusskolā      96,58    

2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:       

 - pamatskolas klasēs      170,57    

 

- bērnu vecumā no 5 un vairāk gadi apmācībai             106,26    

 

3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”:    

 - bērnu vecumā no 5 un vairāk gadi apmācībai  168,70    

  

- pārējās pirmsskolas vecuma grupās   287,82   

 

4. Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā pašvaldību:     

 - novada iedzīvotājiem    9,00 
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- citu pašvaldību iedzīvotājiem              14,00   

(Pielikumā Nr.8 – Aprēķini uz 6 lapām.)  

12.§ 

PAR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA 

SADALĪJUMU LUBĀNAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 

Ziņo: I.Bodžs 

 

     Ar Izglītības un zinātnes ministrijas 19.01.2015., Nr.01-14e/264 vēstuli 

(Reģ.20.01.2015., Nr.2.08/64)  pašvaldība ir saņēmusi informāciju par piešķirto 

finansējumu novada izglītības iestādēm mācību līdzekļu un literatūras iegādei 

2015.gadā. Pašvaldības Izglītības darba speciālistes Anitas Sluckas ieteikums ir 

finanšu sadalījumu veikt, ievērojot izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs uz 

2013.gada 1.septembri, kā arī izglītības iestāžu vadītāju priekšlikumus par 

finansējuma sadalījumu. Ņemot vērā iepriekšminēto, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: : 

Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto finansējumu mācību literatūras un 

mācību līdzekļu iegādei Lubānas novada izglītības iestādēm sadalīt 

proporcionāli izglītojamo skaitam 2014. gada 1. septembrī: 

1. Lubānas vidusskolai 3515 EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecpadsmit eiro); 

2. Meirānu Kalpaka pamatskolas 5 - 6 gadīgo apmācībai 151 EUR (viens simts 

piecdesmit viens eiro), Meirānu Kalpaka pamatskolas pamatizglītības 

programmas un speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem 775 

EUR (septiņi simti septiņdesmit pieci eiro); 

3. PII „Rūķīši” 5 - 6 gadīgo apmācībai 682 EUR (seši simti astoņdesmit divi 

eiro). 

 

13.§ 

PAR DEGVIELAS PATĒRIŅA UN MOBILO SAKARU LIMITIEM 2015.GADĀ 

         Ziņo: I.Bodžs 

 

     Nolūkā nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu pārvaldību, 

ņemot vērā Finanšu un attīstības 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 13.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: : 

Apstiprināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku dienesta pienākumu 

pildīšanai nepieciešamos degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu 

limitus 2015.gadam. 

(Pielikumā Nr.9 – Degvielas un mobilo sakaru limitu saraksts  uz 1 lapas.)  

 

14.§ 

PAR LUBĀNAS NOVADA DOMES, PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN 

IESTĀŽU DARBINIEKU AMATU UN AMATALGU LIKMJU SARAKSTA 

APSTIPRINĀŠANU 

       Ziņo: I.Bodžs 
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     Noklausās Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža  informāciju, 

pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, 

ņemot vērā Finanšu un attīstības 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 11.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: : 

1. Apstiprināt Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas novada domes 2009.gada 30.jūlija 

nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 

garantijām Lubānas novada pašvaldībā”, (Protokols Nr.8, 10.§) 1.pielikumu 

„Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un 

iestāžu darbinieku amatu saraksts” (Apstiprināts ar 27.12.2013. Prot. Nr.18, 

4.§ lēmumu). 

(Pielikumā Nr.10 – Amatalgu saraksts uz 6 lapām.)  

15.§ 

PAR IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LUBĀNAS 

NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

      Ziņo: T.Salenieks, I.Logina 

 

     Lai nodrošinātu visiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izglītojamajiem pusdienas, uzlabotu izglītības iestāžu apmeklētību, saglabātu esošo 

izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs, un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 26. panta ceturto daļu, 

kas nosaka, ka Valsts un pašvaldības var sniegt atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, 

veselības nostiprināšanas, kultūras un sporta, kā arī atpūtas iestādēm un 

organizācijām, lai sekmētu bērna fizisko attīstību un radošo darbību, Ministru 

kabineta 04.07.2006. noteikumiem Nr.564 „Noteikumi par Latvijas nacionālo 

attīstības plānu 2007.–2013. gadam”, kas nosaka pamatnostādnes atbalstam ģimenēm 

ar bērniem, ņemot vērā Finanšu un attīstības 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 6.§) 

lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: : 

1. Ar 2015.gada 1.martu piešķirt maksas atvieglojumus 50% apmērā par 

pusdienām, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, visiem Lubānas novada 

pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un 5 – 6 gadīgo bērnu apmācības 

programmas audzēkņiem, kuru ēdināšana netiek nodrošināta no valsts 

budžeta līdzekļiem.  

2. Līdzekļus brīvpusdienu finansēšanai paredzēt no pašvaldības budžeta. 
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16.§ 

PAR OTRĀS IZSOLES RĪKOŠANU PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMAJAM 

ĪPAŠUMAM 

         Ziņo: I.Bodžs 

 

     2015.gada 13.janvārī tika izsludināta pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu 

Nr.11 un Nr.32, Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā un dzīvokļa Nr.17, Parka ielā 

7, Lubānā, Lubānas novadā, izsole. Noteiktajā termiņā izsolei nepieteicās neviens 

pretendents. Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

32.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: : 

1. Rīkot otro pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu Nr.11 un Nr.32, Ozolu 

ielā 14 un dzīvokļa Nr.17, Parka ielā 7, Lubānā, Lubānas novadā, izsoli. 

2. Samazināt izsoles sākumcenu par 20% un apstiprināt izsoles objektu 

nosacītās cenas: 

2.1. 2320 EUR (divi tūkstoši trīs simti divdesmit euro) dzīvoklis Parka ielā 7-17, 

Lubānā, Lubānas novadā; 

2.2. 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro) dzīvoklis Ozolu ielā 14-11, 

Lubānā, Lubānas novadā; 

2.3. 2292 EUR (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi euro) dzīvoklis Ozolu ielā 

14-32, Lubānā, Lubānas novadā. 

 

17.§ 

PAR 2015.GADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO BUDŽETU 

        Ziņo: I.Logina, T.Salenieks; Debatēs: L.Ozoliņa 

 

     Izskata sagatavoto 2015.gada pašvaldības konsolidētā budžeta iestāžu tāmju 

projektu.  

     Izskatot Meirānu Tautas nama tāmes projektu, deputāte L.Ozoliņa ierosina no 

budžeta transporta pozīcijas izņemt 1100 EUR un no suvenīriem paredzētajiem 

līdzekļiem – 100 EUR, kas domāti deju kolektīva „Meirāni” dalībai festivālā Somijā 

un uzsver, ka Lubānas Kultūras nama dejotāji no 2009.gada ir piedalījušies 6 

festivālos un pašvaldībai ir lūguši finansiālu atbalstu muzikantu, tulku un mediķu 

izmaksu segšanai trijos no tiem (Austrijā, Francijā un Beļģijā). 2013.gada budžetu 

plānojot, Lubānas Kultūras nama budžetā ticis lūgts iekļaut mūziķu izmaksas dalībai 

festivālā Čehijā, kas netika ļauts. Lai saglabātu šo principu, uzskata, ka ir jālemj 

atsevišķi par „Meirānu” deju kolektīva finansiālu atbalstu dalībai festivālā Somijā, 

kurā viņiem nav nepieciešami mūziķi. Ierosina iekļaut atsevišķu jautājumu sēdes 

darba kārtībā par finansiāla atbalsta piešķiršanu deju kolektīvam „Meirāni” dalībai 

festivālā Somijā un iesniegt finansiālā atbalsta nepieciešamības pamatojumu.   

     Domes priekšsēdētājs T.Salenieks izskaidro situāciju un ierosina balsot par 

iesniegtajiem projektiem secībā – vispirms par iesniegto Meirānu Tautas nama tāmes 

projektu bez grozījumiem transporta izdevumos un pēc tam par tāmes projektu ar 

grozījumiem pēc deputātes L.Ozoliņas ierosinājuma. 
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET – 1 balss 

(Laila Ozoliņa), ATTURAS – 2 balsis (Aigars Noviks, Lana Kunce), 

n o l e m j: : 

Apstiprināt iesniegto Meirānu Tautas nama 2015.gada budžeta tāmes projektu 

bez grozījumiem. 

     Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 21.pantam, ņemot vērā Finanšu un 

attīstības 20.01.2015. un 23.01.2014. sēžu (Protokoli Nr.1, 2, 1., 2.§) lēmumus, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, 

Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (Laila Ozoliņa), 

n o l e m j: : 

Apstiprināt 2015.gada novada pašvaldības budžetu, pieņemot Lubānas novada 

pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto 

budžetu”: 

          EUR 

pamatbudžets: 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2015.     359 807 

ieņēmumi        2 056 884 

 izdevumi        2 352 263 

 finansēšana  

 aizņēmumu saņemšana SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla 

 palielināšanai Kohēzijas fonda projektam „Pārvades un sadales 

sistēmas rekonstrukcija Lubānas pilsētā”    138 351 

aizņēmumu atmaksas      -22 273 

 finanšu ieguldījums SIA Lubānas KP” pamatkapitālā -138 351 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.     42 155 

 

speciālais budžets: 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2015.   53 309  

 ieņēmumi      81 766 

 izdevumi      110 019 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.   25 056 

 

ziedojumi un dāvinājumi: 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2015.   628 

 ieņēmumi      - 

 izdevumi      - 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.   628 

 

2. No 2015.gada 1.marta noteikt ēdināšanas maksas atvieglojumu par pusdienām 

50% (piecdesmit procentu) apmērā visiem pašvaldības izglītības iestāžu 

skolēniem sākot no piecu gadu vecuma izglītības programmā iesaistītajiem 

audzēkņiem. 

 

3. No 2015.gada 1.janvāra atcelt mācību maksu Lubānas Mākslas skolā. 

 

4. Pašvaldības dāvanu sakarā ar bērna piedzimšanu no 2015.gada 1.janvāra 

noteikt 70 EUR (septiņdesmit euro) apmērā pirms nodokļu ieturēšanas un 
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piešķirt saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto kārtību „Par dāvanas piešķiršanu 

jaundzimušā bērna vecākiem Lubānas novada pašvaldībā”. 

 

5. Noteikt atvaļinājuma pabalstu darbiniekiem un amatpersonām 30% 

(trīsdesmit procentu) apmērā no darbinieka vai amatpersonas amatalgas likmes. 

Atvaļinājuma pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts saskaņā ar „Valsts un 

pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” noteikto 

kārtību. 

 

6. Noteikt vienreizēju naudas balvu darbiniekiem (amatpersonām) sakarā ar 50 

gadu (piecdesmit) jubileju 111 EUR (viens simts vienpadsmit euro) pirms 

nodokļu ieturēšanas. 

 

7. Budžeta izpildītājiem finanšu gada laikā ievērot domes priekšsēdētāja 

apstiprināto „Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes 

kārtību Lubānas novada pašvaldībā” (16.12.2014. rīkojums Nr. 2.01/81).  

 

8. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 

 

8.1. saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai; 

 

8.2. saistošie noteikumi Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto 

budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

mājas lapā internetā. 

(Pielikumā Nr.11 – Saistošie noteikumi Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto 

budžetu” ar pielikumiem  uz 17 lapām.)  

Sēdi slēdz plkst. 19,30.  

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                             Tālis Salenieks 

 

Sēdes protokolists:                                                                             Diāna Krieva 

 

Parakstīts __________________________________________ 

 


